บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร (ไทยแลนด) จํากัด
งบการเงิน
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2543 และ 2542
และรายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
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รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผูถือหุนบริษัท ฮั้วฟงรับเบอร (ไทยแลนด) จํากัด
ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 และงบกําไรขาดทุนและกําไรสะสมและงบกระแสเงินสดสําหรับปสิ้น
สุดวันเดียวกันของบริษัท ฮั้วฟงรับเบอร (ไทยแลนด) จํากัด ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและ
ครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการ
ตรวจสอบของขาพเจา งบการเงินของบริษัท ฮั้วฟงรับเบอร (ไทยแลนด) จํากัด สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2542
ตรวจสอบโดยนายธีรพงษ แกวรัตนปทมา ซึ่งเปนผูสอบบัญชีในปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2542 และไดแสดงความเห็น
อยางไมมีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 3 กุมภาพันธ 2543
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกําหนดใหขาพเจาตองวางแผนและปฏิบัติงาน
เพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวา งบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม การตรวจสอบรวม
ถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เปนจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลใน งบการเงิน การประเมิน
ความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใชและประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เปนสาระสําคัญ ซึ่งผูบริหารเปนผู
จัดทําขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นําเสนอในงบการเงินโดยรวม ขาพเจาเชื่อวาการตรวจ
สอบดังกลาวใหขอสรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขาพเจา
ขาพเจาเห็นวางบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 และผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ฮั้วฟงรับเบอร (ไทยแลนด) จํากัด โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการ
บัญชีที่รับรองทั่วไป

(นายพิศิษฐ ชีวะเรืองโรจน)
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขที่ 2803

กรุงเทพมหานคร
20 กุมภาพันธ 2544
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บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร (ไทยแลนด) จํากัด
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 และ 2542
สิ น ท รั พ ย
บ า ท
หมายเหตุ

2543

2542

160,910,399

123,541,711

243,412,885
117,605,634
232,776,236
11,514,254

104,064,057
94,634,926
220,027,689
12,434,206

7,618,191
773,837,599

4,565,177
559,267,766

586,011,014

541,871,624

2,539,620

1,655,576

1,362,388,2
33

1,102,794,9
66

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและเงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้การคา
- บริษัทใหญและบริษัทที่เกี่ยวของ
- อื่น ๆ
สินคาคงเหลือ - สุทธิ
ภาษีมูลคาเพิ่มขอคืน

3
4

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น

รวมสินทรัพยหมุนเวียน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ

3, 5, 6

สินทรัพยอื่น

รวมสินทรัพย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร (ไทยแลนด) จํากัด
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 และ 2542
หนี้สินและสวนของผูถือหุน
บ า ท
หมายเหตุ
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกูยืมจากธนาคาร
เจาหนี้การคา
- บริษัทใหญ
- อื่น ๆ
สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ครบกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งป
คาใชจายคางจาย
ภาษีเงินไดคางจาย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น

3

รวมหนี้สินหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะยาว

2543

2542
3,120,109

18,558,072
95,491,145

30,006,711
55,440,920

38,470,154
14,274,069

53,849,594
27,939,324
11,573,614

3,208,710
170,002,150

1,277,119
183,207,391
-

6
130,318,800

รวมหนี้สิน
300,320,950

183,207,391

ทุนจดทะเบียน 3,000,000 หุน
ทุนที่ออกและชําระเต็มมูลคาแลว 3,000,000 หุน
กําไรสะสม

300,000,000

300,000,000
619,587,575

รวมสวนของผูถือหุน

762,067,283
1,062,067,2
83
1,362,388,2
33

1,102,794,96
6

สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน - หุนสามัญ มูลคาหุนละ 100 บาท

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน
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919,587,575

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร (ไทยแลนด) จํากัด
งบกําไรขาดทุนและกําไรสะสม
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2543 และ 2542
บ า ท
หมายเหตุ

2543

2542

3

1,017,541,7
34
39,797,990

977,141,730

รายได
ขายสุทธิ
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ - สุทธิ

3,910,635
รายไดอื่น
รวมรายได

ตนทุนและคาใชจาย
ตนทุนขาย
คาใชจายในการขายและบริหาร
ดอกเบี้ยจาย
ภาษีเงินได

3

5,698,093
1,063,037,8
17

986,424,354

805,255,629
89,473,493
2,961,039

792,467,480
71,141,661
5,047,521

22,867,948

17,009,267

920,558,109

885,665,929

142,479,708

100,758,425

619,587,575

518,829,150

762,067,283

619,587,575

5,371,989

รวมตนทุนและคาใชจาย

กําไรสุทธิ

7

กําไรสะสมตนป

กําไรสะสมสิ้นป

กําไรตอหุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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47.49

33.59

บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร (ไทยแลนด) จํากัด
งบกระแสเงินสด
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2543 และ 2542
บ า ท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสุทธิ
รายการปรับกระทบกําไรสุทธิเปนกําไร

2543

2542

142,479,708

100,758,425

62,348,997

53,744,552
-

จากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย

และหนี้สินดําเนินงาน:
คาเสื่อมราคา
กลับรายการคาเผื่อสินคาเสื่อมคุณภาพ
ขาดทุนจากการขายสินทรัพยถาวร
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
ที่ยังไมไดเกิดขึ้น – สุทธิ

(
3,000,000)
709,091

204,342

298,800

1,170,674

202,836,59
6

155,877,99
3

(162,319,53
6)
(
9,748,547)
(
2,133,062)

(
28,352,347)
(
22,916,541)
7,735,622

หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจาหนี้การคา

28,601,586

คาใชจายคางจาย

10,530,830

ภาษีเงินไดคางจาย

2,700,455

(
52,009,193)
(
529,657)
(
13,941,067)
(
1,405,024)

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลง
ในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน
สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การคา
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น

หนี้สินหมุนเวียนอื่น
1,931,591
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เงินสดสุทธิไดรับจากกิจกรรมดําเนินงาน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินรับจากการขายสินทรัพยถาวร
ซื้อสินทรัพยถาวร
สินทรัพยอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน

72,399,913

44,459,786

898,777
(108,096,25
5)
(
884,044)
(108,081,52
2)

1,157,143
(
52,772,357)

(
3,120,109)

3,120,109

915,844
(
50,699,370)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูยืมจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)

เงินกูยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
76,170,406
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
73,050,297
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(
26,339,460)
(
23,219,351)

บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร (ไทยแลนด) จํากัด
งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2543 และ 2542
บ า ท
2543
เงินสดและเงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ

2542

37,368,688

( 29,458,935)

เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันตนป

123,541,711

153,000,646

เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันสิ้นป

160,910,399

123,541,711

25,603,147
886,851

38,400,344
2,606,690

ขอมูลเพิ่มเติมงบกระแสเงินสด
เงินสดจายระหวางป
ภาษีเงินได
ดอกเบี้ยจาย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร (ไทยแลนด) จํากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2543 และ 2542
1.

ทั่วไป

บริษัท
บริษัท บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร (ไทยแลนด) จํากัด ในประเทศไทย บริษัทดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตยางนอกและ
ยางในสําหรับรถจักรยานและจักรยานยนต พนักงานของบริษัทมีจํานวน 1,080 คน และ 1,094 คน ณ วันสิ้นป
2543 และ 2542 ตามลําดับ และคาใชจายสําหรับพนักงานสําหรับป 2543 และ 2542 มีจํานวนเงินประมาณ 139
ลานบาท และ 135 ลานบาท ตามลําดับ
ที่อยูจดทะเบียนของบริษัทตั้งอยูที่เลขที่ 75/43-44 อาคารริชมอนด ชั้น 14 ซอยสุขุมวิท 26 เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
โรงงานตั้งอยูเลขที่ 317 หมู 4 ซอย 6 ซี นิคมอุตสาหกรรมบางปู อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ประเทศไทย
สถานการณทางเศรษฐกิจ
วิกฤตการณทางเศรษฐกิจและปญหาสภาพคลองซึ่งเริ่มเกิดขึ้นตั้งแตกลางป 2540 มีแนวโนมที่ดีขึ้น อยางไรก็ดี
การฟนตัวทางเศรษฐกิจยังไมอาจเปนที่วางใจไดแนนอน งบการเงินนี้ไดรวมผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่มีตอ
ฐานะการเงินของบริษัทโดยการประเมินสถานการณในปจจุบันของผูบริหาร ผลกระทบในที่สุดอาจแตกตางและมี
สาระสําคัญจากการประเมินสถานการณปจจุบันของผูบริหาร
2.

สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ

มูลฐานสําหรับการจัดทํางบการเงิน
งบการเงินที่ตองจัดทําตามกฎหมายนี้จัดทําเปนเงินบาทเปนภาษาไทยตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย
หลักการบัญชีที่บริษัทถือปฏิบัติอาจไมเปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศอื่น ๆ ทั้งนี้ งบการเงินนี้ไมไดมี
วัตถุประสงคที่จะแสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศอื่น
ที่ไมใชประเทศไทย ดังนั้น งบการเงินนี้จึงไมไดจัดทําขึ้นเพื่อประโยชนสําหรับบุคคลที่ไมทราบถึงหลักการบัญชีและวิธี
ปฏิบัติทางบัญชีในประเทศไทย
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บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร (ไทยแลนด) จํากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2543 และ 2542
เพื่อความสะดวกของผูอานงบการเงิน บริษัทไดจัดทํางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
ซึ่งบริษัทนําเสนอเพื่อวัตถุประสงคของการรายงานภายในประเทศ
การรับรูรายได
รายการขายรับรูเปนรายไดเมื่อไดสงมอบ โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสินคาใหกับผูซื้อแลว
ดอกเบี้ยรับรับรูตามเกณฑสัดสวนของเวลาโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แทจริงของสินทรัพย
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
เงินสดเปนเงินที่บริษัทเก็บไวใชเพื่อวัตถุประสงคทั่วไป สวนเงินฝากธนาคารเปนเงินฝากออมทรัพยและเงินฝากประจําระยะ
สั้นเปนเงินลงทุนที่มีสภาพคลองสูงและพรอมที่จะเปลี่ยนเปนเงินสดที่แนนอนเมื่อครบกําหนดภายใน สามเดือนหรือนอยกวา
ซึ่งมีความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงมูลคานอย

สินคาคงเหลือ
บริษัทตีราคาสินคาสําเร็จรูปและสินคาระหวางผลิตดวยราคาตนทุนการผลิตโดยประมาณ (ซึ่งใกลเคียงกับตนทุน
จริง) หรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับที่ต่ํากวา สวนวัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองตีตามราคาทุนถัวเฉลี่ยหรือมูลคาสุทธิที่จะได
รับที่ต่ํากวา
คาเสื่อมราคา
บริษัทตัดคาเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณของสินทรัพยดังนี้

อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร
เครื่องจักรและอุปกรณ
เครื่องตกแตงและเครื่องใชสํานักงาน
ยานพาหนะ
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ป
13-40
5-20
5
5-10

บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร (ไทยแลนด) จํากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2543 และ 2542
การดอยคาของสินทรัพย
บริษัทไดสอบทานการดอยคาของสินทรัพยเมื่อมีเหตุการณหรือการเปลี่ยนแปลงของสถานการณที่เปนขอบงชี้วา
มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยอาจจะไมไดรับคืน เมื่อมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน
บริษัทจะรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาเปนคาใชจายของป
ภาษีเงินได
บริษัทตั้งสํารองภาษีเงินไดไวเทากับจํานวนเงินที่จะตองจายตามประมวลรัษฎากร
รายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศ
รายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศ บันทึกไวในบัญชีโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพยและ
หนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศ ณ วันสิ้นป แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น กําไรหรือขาดทุน
จากการแปลงคาบันทึกเปนรายไดหรือคาใชจายของป
กําไรตอหุน
กําไรตอหุนคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิดวยจํานวนหุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่ออกในระหวางป (3,000,000 หุน)
3.

รายการบัญชีกับบริษัทที่เกี่ยวของ

บริษัทเปนบริษัทยอยของบริษัท ฮั้วฟงรับเบอร อินดัสตรี่ส จํากัด (กอตั้งในประเทศไตหวัน) ซึ่งเปนผูถือหุนเกือบ
ทั้งหมด สวนหนึ่งของสินทรัพย หนี้สิน ขายและตนทุนขายเปนรายการที่เกิดขึ้นกับบริษัทใหญและบริษัทที่เกี่ยวของ
รายการเหลานี้ (ซึ่งเปนรายการปกติธุรกิจ) เกิดขึ้นเสมือนเปนรายการที่กระทํากับบุคคลภายนอก
บริษัทไดทําสัญญารับความชวยเหลือทางเทคนิคและสัญญาเครื่องหมายการคากับบริษัทใหญ ภายใตเงื่อนไขของ
สัญญาดังกลาวบริษัทใหญจะใหขอมูล ความรูทางวิชาการ ความชวยเหลือทางเทคนิคแกบริษัท และอนุญาตใหบริษัท
มีสิทธิในการใชเครื่องหมายการคาและชื่อทางการคา ในการผลิตและขายสินคาบางอยาง ในการนี้ บริษัทผูกพัน
ที่จะตองจายคาธรรมเนียมตามที่ระบุไวในสัญญา สัญญาดังกลาวมีอายุสาม (3) ป โดยจะสิ้นสุดในเดือนตุลาคม
2545 และสามารถตออายุไดโดยการตกลงกันของคูสัญญา
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บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร (ไทยแลนด) จํากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2543 และ 2542
รายการกับบริษัทใหญและบริษัทที่เกี่ยวของที่มีสาระสําคัญในระหวางปมีดังตอไปนี้
พันบาท

นโยบายการ
กําหนดราคา

2543

2542

ขาย
บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร (ยู เอส เอ) จํากัด
บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร อินดัสตรี่ส จํากัด
รวม

223,469
1,992
225,461

191,650
7,077
198,727

ราคาตลาด
ราคาตลาด

ซื้อวัตถุดิบ
บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร อินดัสตรี่ส จํากัด

42,916

53,421

ราคาตลาด

ซื้อเครื่องจักร และอุปกรณ
บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร อินดัสตรี่ส จํากัด

67,655

42,310

ราคาตลาด

คาลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการคา
บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร อินดัสตรี่ส จํากัด

5,849

6,189

ราคาตามสัญญา

รายละเอียดของลูกหนี้การคาบริษัทใหญและบริษัทที่เกี่ยวของ ณ วันสิ้นปมีดังนี้
พันบาท
บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร (ยู เอส เอ) จํากัด

2543
267,61
3

2542
102,78
9

5,800
243,41
3

1,275
104,06
4

บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร อินดัสตรี่ส จํากัด
รวม

4.

สินคาคงเหลือ
พันบาท

สินคาสําเร็จรูป
สินคาระหวางผลิต
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลือง
วัตถุดิบระหวางทาง
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2543
112,11
2
8,975
95,673

2542
85,024
12,834
111,59
9

16,016
232,776

รวม
หัก คาเผื่อสินคาเสื่อมคุณภาพ
สุทธิ

14

232,776

S/HWA0138

13,571
223,02
8
(
3,000)
220,02
8

บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร (ไทยแลนด) จํากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2543 และ 2542
5.

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ
พันบาท
ยอดคงเหลือ ณ
วันที่ 1 มกราคม
2543

ราคาทุน
ที่ดินและสวนปรับปรุงที่ดิน
อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร
เครื่องจักรและอุปกรณ
เครื่องตกแตงและอุปกรณสํานักงาน
ยานพาหนะ
เงินลวงหนาคาซื้อเครื่องจักร
เครื่องจักรระหวางทาง
รวมราคาทุน

21,243
129,051
633,868
6,365
20,626
1,543
812,696

คาเสื่อมราคาสะสม
อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร
เครื่องจักรและอุปกรณ
เครื่องตกแตงและอุปกรณสํานักงาน
ยานพาหนะ
รวมคาเสื่อมราคาสะสม
สุทธิ

28,277
228,476
3,497
10,575
270,825
541,871

เพิ่มขึ้น
-

ลดลง

ยอดคงเหลือ ณ
วันที่ 31 ธันวาคม
2543

999
95,293
446
3,962
8,939
109,639

2,080
84
1,740
1,543
5,447

21,243
130,050
727,081
6,727
22,848
8,939
916,888

3,323
55,765
599
2,661
62,348

1,089
71
1,136
2,296

31,600
283,152
4,025
12,100
330,877
586,011

คาเสื่อมราคาสําหรับป 2543 และ 2542 มีจํานวนเงินประมาณ 62.3 ลานบาท และ 53.7 ลานบาท ตามลําดับ
6.

เงินกูยืมระยะยาว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 บริษัทมีเงินกูยืมระยะยาวจากสาขาในประเทศของธนาคารตางประเทศแหงหนึ่งจํานวน
3 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา เงินกูยืมนี้มีอัตราดอกเบี้ยคํานวณตามสูตรซึ่งระบุไวในสัญญา (ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2543 มีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 8.75 ตอป) และมีกําหนดชําระคืนทุกครึ่งปรวมเจ็ด (7) งวด ในจํานวนเงินที่แตก
ตางกันเริ่มตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2545
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บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร (ไทยแลนด) จํากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2543 และ 2542
ที่ดินรวมทั้งอาคารและสวนปรับปรุงที่มีอยูหรือที่จะกอสรางขึ้นในอนาคตไดจดจํานองไวเพื่อเปนหลักค้ําประกันเงินกู
ขางตนนอกเหนือจากการค้ําประกันโดยบริษัทใหญ สัญญาเงินกูไดระบุเงื่อนไขและขอจํากัดตาง ๆ ไว เชน หามบริษัท
นําทรัพยสินไปเปนหลักทรัพยค้ําประกันเพิ่มเติมและการดํารงอัตราสวนทางการเงิน เปนตน
7.

สิทธิพิเศษจากการสงเสริมการลงทุน

บริษัทไดรับสิทธิพิเศษจากการสงเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุนป พ. ศ. 2520 สิทธิพิเศษ
โดยสังเขปมีดังนี้คือ
ก. ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิเปนระยะเวลา 3 ปนับแตวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบ
กิจการนั้น (วันที่ 11 มกราคม 2542)
ข. ไดรับอนุญาตใหหักเงินไดพึงประเมินเปนจํานวนเทากับรอยละ 5 ของรายไดที่เพิ่มขึ้นจากปกอนจากการสง
ออกเปนระยะเวลา 10 ป นับแตวันที่มีรายไดจากการประกอบกิจการนั้น (ทั้งนี้รายไดจากการสงออกของปนั้น ๆ
จะตองไมต่ํากวารายไดจากการสงออกเฉลี่ยของ 3 ป ยอนหลังยกเวน 2 ปแรก)
การดําเนินงานของบริษัทในระหวางป 2543 และ 2542 มีทั้งกิจกรรมที่ไดรับการสงเสริมและกิจกรรมที่ไมไดรับการ
สงเสริมดังนี้
พันบาท
กิจการที่
ไดรับ
การสงเสริม

2543
กิจการที่
ไมไดรับ
การสงเสริม

รวม

กิจการที่
ไดรับ
การสงเสริม

2542
กิจการที่
ไมไดรับ
การสงเสริม

รวม

ขายสุทธิ
ตางประเทศ
ในประเทศ
รายไดอื่น
กําไรจากอัตรา
แลกเปลี่ยน – สุทธิ
รวมรายได
ตนทุนและคาใชจาย
ภาษีเงินได

542,599
3,038

332,309
142,634
2,660

874,908
142,634
5,698

516,194
2,838

391,810
69,137
2,533

908,004
69,137
5,371

21,220
566,857
480,248
-

18,578
496,181
417,442

39,798
1,063,038
897,690

2,066
521,098
458,911
-

1,845
465,325
409,745
17,009

3,911
986,423
868,656
17,009

22,868

22,868

กําไรสุทธิ

86,609

62,187

38,571

100,758

55,871
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142,480

บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร (ไทยแลนด) จํากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2543 และ 2542
ในฐานะเปนบริษัทที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนเพื่อการอุตสาหกรรม บริษัทตองปฏิบัติตามเงี่อนไขและขอกําหนด
ตางๆ ที่กําหนดในบัตรสงเสริมการลงทุน
8.

การเปดเผยขอมูลเครื่องมือทางการเงิน

8.1 ความเสี่ยงดานสภาพคลอง
ความเสี่ยงดานสภาพคลองเกิดจากความเปนไปไดที่ลูกคาอาจจะไมสามารถจายชําระหนี้ใหแกบริษัทไดภายในกําหนด
เวลาเพื่อจัดการความเสี่ยงนี้ บริษัทไดประเมินความสามารถทางการเงินของลูกคาเปนระยะๆ
8.2 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทไดมีการดําเนินงานในระดับตางประเทศ ซึ่งกอใหเกิดความเสี่ยงดานการตลาดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ อยางไรก็ตาม ผูบริหารเชื่อวาในปจจุบันบริษัทมีความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
ตราตางประเทศนอย ดังนั้น บริษัทจึงไมไดใชอนุพันธทางการเงินในการลดความเสี่ยงนี้
8.3 ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ
ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อเกิดจากการที่คูสัญญาไมสามารถหรือไมประสงคจะปฏิบัติตามขอตกลงที่ใหไวกับบริษัท
บริษัทไดมีนโยบายในการปองกันความเสี่ยงนี้โดยการวิเคราะหฐานะทางการเงินของคูคาและจํากัดการอนุมัติวงเงิน
สินเชื่อ
8.4 มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
บริษัทใชวิธีการและขอสมมุติในการประมาณมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน ดังนี้
เงินสดและเงินฝากธนาคาร ลูกหนี้การคาและเจาหนี้การคา มีราคาตามบัญชีใกลเคียงกับมูลคายุติธรรมโดยประมาณ
เงินกูยืมระยะยาวมีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวซึ่งเปนอัตราทองตลาด มีราคาตามบัญชีใกลเคียงกับมูลคายุติธรรมโดยประมาณ
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บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร (ไทยแลนด) จํากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2543 และ 2542
9.

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหนา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 บริษัทมี

ก. หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ธนาคารสองแหงออกหนังสือค้ําประกันบริษัทใหแกหนวยงานของรัฐบาลสองแหง
เปนจํานวนเงินรวมประมาณ 61 ลานบาท
ข.
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เลตเตอรออฟเครดิตที่ยังไมไดใชจํานวนเงิน 8 ลานบาท

S/HWA0138

